
Willemsweg 19
Hoorn

Vraagprijs
€ 469.000,- k.k.

0229-228 014

info@margitnijboer.nl

www.margitnijboer.nl



Beschrijving
Wat een geweldige locatie! 




Deze royale hoekwoning is aan 
de achterzijde én zijkant 
uitgebouwd en maar liefst 62 
jaar bewoond geweest door de 
1e bewoners.  Tijd om het stokje 
over te dragen aan een nieuwe 
generatie. 




De woning heeft een royale 
doorzon living (waardoor de 
hele dag licht in de woning) met 
schuifpui naar het zijterras. De 
keuken is door de aanbouw 
verlengd, er zijn 3 slaapkamers 
met rechte wanden, nette 
badkamer met toegang tot het 
ruime dakterras over de gehele 

aanbouw en een ruime 
zolderverdieping waar middels 
het plaatsen van een vaste trap 
nog een 4e slaapkamer 
gerealiseerd kan worden. 

Via de aangebouwde ruime 
schuur is de garage inpandig te 
bereiken en parkeren kan op 
eigen terrein. 























De woning  is Zuid-West gelegen 
op de hoek van het Julianaplein 
en heeft vrij uitzicht rondom de 
woning. 




Vanuit de woning heeft u zicht 
op het Julianapark met 
zonneweide en strand en het ligt 
op een steenworp afstand van 
de binnenstad, het Markermeer 
en legio faciliteiten. Echt een 
geweldige kans om hier na enige 
eigentijdse aanpassingen te 
wonen!















Entree
 met bladverlichting. Tegen de zonaanbidder, dan haalt u veel 
Achter de voordeur met dubbel andere wand ook nog een licht en zon in de tuin en woning 
sierglas is de hal met een werkplateau, bovenkastjes met als de bomen worden gesnoeid. 
tegelvloer die zonder drempels bladverlichting en een eetbar. 
 Bij de schuurdeur zit een 
is doorgelegd in de toiletruimte Er is diverse inbouwapparatuur buitenkraan, achter in de tuin 
en de keuken.De wanden zijn zoals: een 4 pits gaskomfoor, ligt het pad naar de garage en 
afgewerkt met steenstrips en het elektrische oven, afzuigkap met dit pad zou ook bij de tuin 
plafond is uitgevoerd met jute afvoer naar buiten, koelkast en betrokken kunnen worden.

en houten lat.We treffen hier de een wasmachineaansluiting.
 

trapopgang, een praktische Vanuit de keuken heeft u 
 1e Verdieping

kelder en de toiletruimte met toegang tot de schuur met Trapopgang met hout beklede 
een staande toiletpot, daarboven extra bovenramen treden en steenstrips wanden 
fonteintje, radiator en voor het directe lichtinval.
 naar de slaapverdieping met een 
natuurlijke ventilatie.Vanuit de 
 houten verdiepingsvloer.Op de 
hal heeft u toegang tot de 
 Schuur
 overloop ligt een parketvloer, 
keuken en de living.
 Inpandig te bereiken ruime bevindt zich de vlizotrap naar de 


 schuur met een betonnen vloer, zolder en 2 vaste kasten. Door 

 Living
 tuindeur en direct toegang tot een vaste kast boven de 

Riante living met een zij- en de garage.De schuur heeft een trapopgang weg te halen kan er 
achter aanbouw op een speelse zadeldak met houten een vaste trap worden geplaatst.

wijze uitgevoerd. Bij de zithoek dakbeschot en bitumen bedekt. 
 1e Slaapkamer voorzijde – ruime 
is een grote raampartij, een De ruimte is niet geïsoleerd, echt kamer met recht opgetrokken 
zijraam, zicht op het Julianapark ruim en bv goed in te richten als wanden. Deze kamer heeft een 
en een plafondeiland met bijkeuken.
 brede raampartij met 
inbouwspots. Door de uitbouw is 
 hardhouten kozijn en dubbel 
er een hele ruime eethoek en in 
 Garage
 glas, 1 raam kan open en het 
de zijaanbouw een gezellige De garage is rechtstreeks vanuit bovenraampje met 
hoek voor een werk- tv- of de schuur te bereiken en via de afstandsbediening. Vanuit de 
speelplek met een brede houten openslaande deuren. slaapkamer heeft u zicht op het 
schuifpui naar het zijterras. Zijramen zorgen voor lichtinval, park. Er zijn 2 vaste kasten en 
Vanuit deze plek heeft u ook het is enkel steens en ook hier zit een ruimte met licht betegelde 
zicht op het park en uitzicht op een zadeldak met houten wanden, wastafel, radiator en 
de Willemsweg richting de dakbeschot, niet geïsoleerd en laminaatvloer. 

binnenstad. Er zijn overal met bitumen bekleed. De garage 2e Slaapkamer voorzijde – kleine 
hardhouten kozijnen geplaatst heeft verlichting en knusse kamer met recht 
met dubbel glas en meerdere stopcontacten dus als u de auto opgetrokken wanden. In het 
ramen en bovenraampjes er niet parkeert is het een hardhouten kozijn zit dubbel 
kunnen open zodat er goed geweldige werkplek, maar denk glas, 1 raam en een 
geventileerd kan worden. Op de ook aan een atelier of praktijk bovenraampje kan open.

vloer ligt een parketvloer met aan huis. Ook parkeren kan op 3e Slaapkamer achterzijde – 
houten toplaag en er is een eigen terrein, maar dat kan ook ruime kamer met recht 
gaskachel met sfeervolle en vergunningsvrij in de straat.
 opgetrokken wanden. Ook deze 
creatieve ombouw met plateau, 
 kamer heeft een vaste kast en 
een kast en boekenplanken. 
 
 Tuin
 een brede raampartij met 


 Een schuifpui geeft toegang tot hardhouten kozijn, 1 raam en 

 Keuken 
 het zijterras met pergola en het bovenraampje kunnen open 

Door de aanbouw is de keuken siervijver. Dit terras ligt pal op waardoor er goed geventileerd 
verlengd en in rechte opstelling het zuidwesten en loopt door kan worden. 

geplaatst met veel werkblad, naar de achtertuin. Daar staat Alle slaapkamers hebben een 
lichte wandtegeltjes, dubbele een degelijk glazen windscherm. zachtboard plafond en 
spoelbak, inbouwspots, veel Er zijn veel bomen die nu vloerbedekking.

kastjes, laden en bovenkastjes schaduw geven. Bent u een 




Badkamer met aansluitend het 
 2e Verdieping
 
 Bijzonderheden:

dakterras
 Vanaf de overloop geeft een -	Loopafstand van het 
Ruime badkamer in een degelijke vlizotrap toegang tot Julianapark met zonneweide en 
voormalige slaapkamer met de ruime zolderverdieping met strand aan het Markermeer

betegelde wanden, een ligbad op de voorzolder een 2 pans -	Steenworp afstand van 
met spatscherm, 2e toilet en de dakraam, verlichting en de cv supermarkt en fietsafstand van 
wastafel met een vaste kast, installatie.
 de binnenstad

grote spiegel en inbouwspots. De zolder is geheel bevloerd en -	Fijne woonomgeving

Een radiator verwarmd de via een doorgang in de stenen -	Ruim vergunningsvrij parkeren 
badkamer samen met de tussenmuur treffen we nog een of op eigen terrein.

elektrische vloerverwarming. In grote zolderkamer met 2 pans - Hele dag zon in de woning
het hardhouten kozijn zit dubbel dakraam. 

sierglas, het raam kan open en Middels het plaatsen van een 
er is een deur naar het dakkapel of dakopbouw is hier 
dakterras.
 nog een ruime kamer te 
Een groot dakterras is over de realiseren.

gehele achter- en zijaanbouw 

gerealiseerd met terrastegels en 

een buitenkraan.
 



 


 


 


 


 


 


 














































Woning/bijgebouw/tuin



Woning/bijgebouw/tuin 3D



Begane grond



Begane grond 3D



1e verdieping



1e verdieping 3D



2e verdieping



2e verdieping 3D



Kelder



 Locatie
op de kaart



Kadastrale kaart



Lijst van zaken



Kenmerken

Algemene informatie

Type object Hoekwoning

Aanvaarding In overleg

Bouwjaar 1960

Inhoud 594 m³

Gebruiksoppervlakte 138 m²

Overige inpandige ruimte 29 m²

Gebouw gebonden buitenruimte 37 m²

Perceeloppervlakte 300 m²

Kadastrale gegevens Gemeente Hoorn, sectie D, nummer 4017

Indeling

Aantal kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 2

Tuin

Type Voor-, achter-, en zijtuin

Totaal 180 m²

Achtertuin lengte en breedte 7,25 x 9,50 meter

Oriëntatie Zuidwest

Heeft schuur/berging Ja

Garage Ja

Energielabel informatie

CV ketel Remeha Calenta CW4

Verwarmingssysteem CV ketel

Warmwater CV ketel

Combiketel Ja

Bouwjaar 2012

Elektra 5 groepen, aardlekschakelaar en slimme meters

Energielabel E, geldig tot 14 september 2032



Over ons

Onder de pannen met 
MARGIT NIJBOER 
MAKELAARDIJ




Margit Nijboer, makelaar 
sinds 1997 en Marijke 
Leegwater sinds 2001 de 
scepterzwaaier over de 
backoffice, vormen door 

onze jarenlange samen-
werking een ‘dreamteam’.

Wij zijn de lokale experts en 
kennen de regio Hoorn en 
West-Friesland van binnen en 
buiten. U kunt bij ons terecht 
voor alle onroerend goed 
vragen en adviezen. 

Margit Nijboer Makelaardij 
ondersteunt u bij elke stap: 
Van tips om het huis verkoop-

klaar te maken, de beste 
presentatie tot aan de 
verkoop van uw woning.



Vraag en antwoord

1. Wanneer ben ik in 
onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling 
met de verkopende partij als 
deze reageert op uw bod door:

a) Een tegenbod te doen.

b) Expliciet te melden dat jullie 
in onderhandeling zijn.

U bent dus nog niet in onder-

handeling als de verkopende 
makelaar zegt dat hij uw bod 
met de verkoper zal bespreken.





 2. Mag een verkoopmakelaar 

doorgaan met bezichtigingen 
als er al over een bod

onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onder-

handeling hoeft namelijk niet 

tot een verkoop te leiden. 
Bovendien zal de verkoper 
waarschijnlijk graag willen 
weten of er meer belangstelling 
is. Ook mag er met meerdere 
geïnteresseerde kopers 
tegelijkertijd onderhandeld 
worden. Een makelaar moet 

dit wel duidelijk aan alle partijen 
melden. Vaak zal de verkopende 
makelaar belangstellenden

mededelen dat er al een bod 

ligt of dat er onderhandelingen 
gaande zijn. De makelaar doet

geen mededelingen over de 
hoogte van de biedingen. 

Dit zou overbieden kunnen 
uitlokken.





 3. Wanneer ik de vraagprijs 

bied, moet de verkoper de 
woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht 
de woning dan aan u te 
verkopen. De Hoge Raad heeft

bepaald dat de vraagprijs gezien

moet worden als een uit-

nodiging tot het doen van 

een bod. Ook als u de vraagprijs 
biedt, kan de verkoper dus 
beslissen of hij uw bod wel of 
niet aanvaardt, of (via zijn 
makelaar) een tegenbod doet.





 4. Kan de verkoper de 

vraagprijs van een woning 
tijdens de onderhandeling 
verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten

de vraagprijs te verhogen of te 
verlagen. Daarnaast heeft u als

potentiële koper ook het recht 
tijdens de onderhandelingen uw 
bod te verlagen. Zodra de ver-

kopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk uw 
eerdere bod.





 5. Mag een makelaar tijdens de 

onderhandeling het systeem 
van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel 
belangstellenden die de vraag-
prijs bieden of benaderen,

dat het moeilijk te bepalen is 

wie de beste koper is. Op dat 
moment kan de verkoper – 

op advies van zijn makelaar – 
besluiten de biedingsprocedure 
te wijzigen in bijvoorbeeld een

inschrijvingsprocedure. In deze 
procedure krijgen alle bieders 
een gelijke kans om een bod uit 
te brengen. De makelaar dient 
uiteraard eerst eventueel eerder 
gedane toezeggingen of afspra-

ken na te komen, voordat de 
procedure veranderd wordt.

6. Mag een makelaar een 
onrealistisch hoge prijs vragen 
voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg 
met zijn makelaar welke prijs 
realistisch is voor de woning.

De koper kan onderhandelen 
over de prijs, maar de verkoper 
beslist.





 7. Wat is een optie?


Het begrip ‘optie’ wordt op 
twee manieren gebruikt:

a) In juridische zin geeft een 
optie een partij (in dit geval de 
koper) de keuze om door een

eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een 
andere partij (de verkoper) te 
sluiten. Beide partijen zijn het 
dan eens over de voorwaarden 
van de koop, maar de koper 
krijgt bijvoorbeeld nog een week 
bedenktijd. Bij de aankoop van 
een nieuwbouwwoning is zo’n

optie gebruikelijk. Bij de 
aankoop van een bestaande 
woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande 
woningen wordt het begrip 
‘optie’ eigenlijk ten onrechte

gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de 
betekenis van bepaalde 
afspraken die een verkopende

makelaar maakt met een 
geïnteresseerde koper tijdens 
het onderhandelingsproces.

Bijvoorbeeld de toezegging dat 
de koper een paar dagen 
bedenktijd krijgt voor het 
uitbrengen van een bod. De 
koper kan deze tijd gebruiken 
om beter inzicht te krijgen in 

zijn financiering of de gebruiks-

mogelijkheden van de woning.



Vraag en antwoord

De makelaar zal in deze periode 
bij andere geïnteresseerde 
partijen aangeven, dat op de 
woning een optie rust. Een optie 
kunt u niet eisen. De verkoper 
beslist in overleg met de 
makelaar of dergelijke opties 
worden gegeven.





 8. Moet de makelaar met mij 

als eerste in onderhandeling 
als ik de eerste ben die een

afspraak maakt voor een 
bezichtiging? Of als ik als 
eerste een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. De verkoper 
bepaalt samen met de ver-
kopende makelaar met wie hij 

in onderhandeling gaat. 

Vraag als koper de verkopende 
makelaar van te voren naar 

de verkoopprocedure die 
gehanteerd wordt om 
teleurstelling te voorkomen.





 9. Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens 
zijn over de belangrijkste zaken - 
onder andere prijs, leverings-

datum, ontbindende voor-

waarden en eventuele afspraken 
over roerende zaken -, dan legt 
de verkopende makelaar de 
afspraken vast in de koop-

overeenkomst. Pas als beide 
partijen de koopovereenkomst 
hebben ondertekend, komt de 
koop tot stand. Ontbindende 
voorwaarden zijn een belangrijk 
aandachtspunt. Als u deze 
opgenomen wilt hebben in de 
koopovereen-komst, dan moet u 
dit mee-nemen in de 
onderhandelingen.

Als koper krijgt u niet auto-
matisch een ontbindende 
voorwaarde. Koper en verkoper 
moeten het eens zijn over 
aanvullende afspraken en 
ontbindende voorwaarden 
voordat de koopovereenkomst 
wordt opgemaakt. Voorbeelden 
van ontbindende voorwaarden 
zijn:




• Financieringsvoorbehoud.

• Geen huisvestingsvergunning.

• Negatieve uitkomst van een 
bouwkundige keuring.

• Het niet verkrijgen van 
Nationale Hypotheekgarantie.

• No-Risk clausule.




De koop komt pas tot stand 

op het moment dat de koop-

overeenkomst door beide 
partijen is ondertekend. Dit 
vloeit voort uit de Wet Koop 
onroerende zaak en heet het

schriftelijkheidsvereiste. Een 
mondelinge of per e-mail 
bevestigde afspraak is dus niet

voldoende. Zodra de verkoper 
en de koper de koopovereen-

komst hebben ondertekend en 
de koper (en eventueel de 
notaris) een afschrift van de 
overeenkomst heeft ontvangen, 
treedt voor de particuliere koper 
de wettelijke bedenktijd in 
werking. Binnen deze tijd kunt 

u als koper alsnog afzien van 

de koop. 

Na deze tijd is de koop definitief 
rond, tenzij de ontbindende

voorwaarden van toepassing 
zijn.

10. Wat houdt de drie dagen 
bedenktijd voor de koper 
precies in?

De wettelijk vastgestelde drie 
dagen bedenktijd houdt in dat 

u als koper zonder opgaaf van

redenen de koop kunt ont-

binden. De bedenktijd van drie 
dagen gaat in zodra een kopie 
van de getekende koopovereen-

 komst aan de koper ter hand is 
gesteld. De bedenktijd kan 
langer duren dan drie dagen 

als deze eindigt op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende

feestdag. Hiervoor zijn regels 
opgesteld. De makelaar kan 
precies aangeven tot wanneer 
de bedenktijd loopt.



Extra informatie

Alle door Margit Nijboer 
Makelaardij en de verkoper 
verstrekte informatie moet 
uitsluitend gezien worden als 
een uitnodiging tot nader 
overleg cq. tot het uitbrengen 
van een bod. 

 



 Erfdienstbaarheden 

Indien er op de woning c.q. het 
perceel erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve verplichtingen en/
of andere bedingen rusten, gaan 
deze over op de koper en 
worden als bijlage behorend bij 
de koopakte gesteld, meestal in 
de vorm van het 
eigendomsbewijs. 

Koopakte 

Behoudens nadere afspraken 
gelden de standaardregels, zoals 
deze voorkomen in de model 
koopakte VBO, NVM, 
VastgoedPro, 
Consumentenbond en de 
Vereniging eigen huis. 

 



 Waarborgsom/bankgarantie 

De waarborgsom bedraagt 10% 
en dient te worden voldaan aan 
de notaris binnen de 
vastgestelde termijn. 

 

Ontbindende voorwaarden 

Eventueel door de koper te 
maken voorbehouden (zoals het 
verkrijgen van een 
woonvergunning, hypotheek of 
hypotheekgarantie) worden 
alleen vermeld als deze in de 
onderhandelingen zijn 
afgesproken. 

 



 Ouderdomsclausule 

In de koopovereenkomst zal, 
indien van toepassing, worden 
opgenomen dat koper verklaart 
ermee bekend te zijn dat de 
onroerende zaak meer dan 15 
jaar oud is, hetgeen betekent 
dat de eisen die aan de 
bouwkundige kwaliteit gesteld 
worden, lager kunnen liggen dan 
bij nieuwere objecten. 



Aantekeningen



  Interesse
in de woning?

Neem dan contact op met ons kantoor:
Lepelaar 2G

1628GZ Hoorn

0229-228 014

info@margitnijboer.nl

www.margitnijboer.nl

Margit Nijboer - Makelaar RMT
Marijke Leegwater - Backoffice manager


